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22 kwietnia 2021 r. 
  
W ciągu siedmiu dni do 16 kwietnia (na podstawie danych opublikowanych 20 
kwietnia), na terenie Brighton i Hove mieliśmy 39 potwierdzonych nowych przypadków 
Covid-19. Oznacza to, że: 
  

• zanotowano 17% spadek w porównaniu do poprzedniego tygodnia 

• wskaźnik tygodniowych przypadków wynosi 13,4 na 100 000 mieszkańców   

• jest on niższy niż średni wskaźnik dla regionu południowo-wschodniego, który 

wynosi 17,1 na 100 000 mieszkańców 

• jest on niższy niż średni wskaźnik dla Anglii, który wynosi 24,8 na 100 000 

mieszkańców  

   
Co to oznacza dla Brighton i Hove? 
  
Po raz kolejny liczba potwierdzonych przypadków Covid-19 w naszym mieście jest 
niższa niż tydzień wcześniej. Mamy ich obecnie prawie o połowę mniej niż wynosi 
średnia dla Anglii.  
 
Gdy wszystko idzie tak dobrze po długim okresie ciężkiej pracy i poświęcenia, może 
pojawić się pokusa, aby rozluźnić naszą czujność.  
 
Aby dotrzymać rządowego planu 4 etapów wyjścia z lockdownu, nie możemy pozwolić 
sobie na relaks. Zwłaszcza, że w niektórych częściach kraju pojawiły się nowe 
odmiany Covid-19. 
 
Dbajcie o bezpieczeństwo, pandemia jeszcze się nie skończyła, uważajcie na 
siebie nawzajem. 
 

1. Zasady bezpieczeństwa „ręce, twarz, przestrzeń i świeże powietrze" 

pomogły w obniżeniu liczby zakażonych. Utrzymanie ich pozwoli na 

kontrolowanie rozprzestrzeniania się wirusa. Porzucenie powyższych zasad 

spowoduje ponowny wzrost infekcji.    ) 

 
2. Trzeba wyrobić w sobie nawyk rutynowego wykonywania testów 

bezobjawowych. Teraz można szybko, łatwo i prosto odebrać bezpłatne testy 

do samodzielnego wykonania lub otrzymać je do domu. Pomimo rozwoju 

programu szczepień, musimy często przeprowadzać testy, aby upewnić się, że 

spowalniamy rozprzestrzenianie się wirusa. 

 
3. Zarezerwuj szczepienie i dotrzymaj terminu. Dostępnych jest bardzo dużo 

dawek szczepionek w kilku punktach na terenie miasta, w tym mobilny punkt, 

który odwiedza wszystkie dzielnice i zapewnia alternatywę dla głównych 

ośrodków szczepień. Osoby w wieku powyżej 45 lat, które jeszcze nie 

https://www.brighton-hove.gov.uk/coronavirus-covid-19/covid-19-testing%3e
https://www.brighton-hove.gov.uk/coronavirus-covid-19/covid-19-testing%3e
https://www.sussexhealthandcare.uk/keepsussexsafe/sussex-covid-19-vaccination-programme/when-will-i-get-my-jab/brighton-and-hove-gp-led-vaccination-services/


zarezerwowały szczepienia po otrzymaniu zaproszenia, nadal jeszcze mogą to 

zrobić. Jeżeli nie można stawić się na otrzymanie drugiej dawki prosimy o 

anulowanie terminu i zmianę rezerwacji, aby ktoś inny mógł się zaszczepić. 

Terminu kolejnej dawki nie można przyspieszyć, więc jeśli planujesz wakacje, 

które wymagają pełnej immunizacji, należy je zarezerwować po otrzymaniu 

drugiej szczepionki. 

 

https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/coronavirus-vaccination/book-coronavirus-vaccination/

